
แผนพัฒนาห)องสมุดสีเขียว ประจำป; 2564 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป7าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

ดBานกายภาพ ปรับภูมิทัศน,พ้ืนท่ีสี

เขียว 

- นำแผนพัฒนาห?องสมุดสีเขียว 

 ปD พ.ศ.2561-2565 มาปรับพ้ืนท่ีสีเขียว 

- กำหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับภูมิทัศน,ท้ัง

บริเวณภายในและภายนอกอาคารให?เปPน

พ้ืนท่ีสีเขียว สะอาด สวยงาม 

- ปลูกพืชชRวยดูดซับกTาซเรือนกระจก 

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลRง

เรียนรู? มีภูมิทัศน,ท่ีสวยงาม 

- พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ ช้ัน 1-8 และ

ภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการฯ 

 

 

ดBานสEงเสริม

การเรียนรูB 

1. สRงเสริมการอRานและ

การเรียนรู?ด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและ

ส่ิงแวดล?อม 

1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

ด?านการอนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อม 

ท้ังการจัดซ้ือการขอรับบริจาค หรือ

แลกเปล่ียน 

- มีทรัพยากรสารสนเทศ

ด?านการอนุรักษ,พลังงาน

และส่ิงแวดล?อม ได?แกR 

หนังสือ วารสาร ส่ือ

ส่ิงพิมพ, หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส, ส่ือออนไลน, 

- จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ด?าน

การอนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อม 

ไมRน?อยกวRา 300 รายการตRอปD 

 

1.2 จัดนิทรรศการมุมความรู?ด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อม 

- มีแหลRงเรียนรู?ด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและ

ส่ิงแวดล?อม 

- นิทรรศการหรือมุมห?องสมุดสีเขียว 

Green Conner 

- เว็บไซต,ห?องสมุดสีเขียว สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป7าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

ดBานสEงเสริม

การเรียนรูB

(ตEอ) 

 

1. สRงเสริมการอRานและ

การเรียนรู?ด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและ

ส่ิงแวดล?อม(ตRอ) 

1.3 จัดทำส่ือสร?างสรรค,ประชาสัมพันธ,

ด?านการอนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อม 

- มัลติมีเดียประชาสัมพันธ, - จำนวน 1 เร่ือง  

1.4 รณรงค,สร?างจิตสำนึกด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อม 

- จัดทำโครงการปjนเปkาผ?า 

รับบริจาคถุงผ?าเพ่ือให?

ผู?ใช?บริการยืมใสRหนังสือ

แทนการใช?ถุงพลาสติก 

- มีกระเปkาผ?าให?ผู?ใช?บริการยืมใสR

หนังสือ 

 

2. พัฒนาบุคลากรด?าน

ห?องสมุดสีเขียวและ

ส่ิงแวดล?อม 

- สRงเสริมและสนับสนุนให?บุคลากร เข?า

รRวมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ,/หรือจัด

กิจกรรมอบรมให?ความรู? 

- บุคลากรมีความรู?ความ

เข?าใจด?านการดำเนินงาน

ห?องสมุดสีเขียวและ

ส่ิงแวดล?อม 

- บุคลากรเข?ารRวมกิจกรรม 22 คน 

- บุคลากร ร?อยละ 90 มีความรู?

ความเข?าใจเร่ืองห?องสมุดสีเขียวและ

ส่ิงแวดล?อม 

- กิจกรรมอบรม/สัมมนา  1 คร้ัง 

 

3. กิจกรรม 1A3R : 

Avoid, Reduce, Reuse, 

Recycle 

- สRงเสริมและสนับสนุนการใช?ทรัพยากร

อยRางคุ?มคRาโดยใช?หลัก 1A3R  

- Avoid หลีกเล่ียงเพ่ือไมRให?เกิดขยะ

เพ่ิมข้ึน ไมRซ้ือของท่ีใช?คร้ังเดียวแล?วท้ิง 

- Reduce ลดการใช?พลังงานและ

ทรัพยากร 

 - Reuse ใช?ซ้ำ นำกลับมาใช?ใหมR 

 - Recycle การนำกลับมาแปรรูปนำ

กลับมาใช?ใหมR 

- หลีกเล่ียงไมRใชRวัสดุท่ีเปPน

อันตรายตRอส่ิงแวดล?อม

และการใช?ผลิตภัณฑ,คร้ัง

เดียวท้ิง 

- นำระบบอิเล็กทรอนิกส,

มาใช?ในการส่ือสารแทน

การใช?เอกสารท่ีผลิตจาก

กระดาษ 

- นำวัสดุกลับมาใช?ใหมR 

- ลดปริมาณขยะ 

- มีการนำวัสดุกลับมาใช?ใหมRอยRาง

น?อย 1 รายการ 

- มีระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส, อยRาง

น?อย 2 ชRองทาง 

- มีการรวบรวมและบันทึกข?อมูล

ปริมาณขยะเปPนประจำท้ังในสRวน

กำจัด สRงจำหนRาย และนำกลับมาใช?

ใหมR เดือนละ 1 คร้ัง 

 

 

 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป7าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

ดBานสEงเสริม

การเรียนรูB 

4. การสร?างเครือขRาย

ความรRวมมือในด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและ

ส่ิงแวดล?อม 

4.1 เข?ารRวมการสัมมนาเครือขRาย

ห?องสมุดสีเขียว ประจำปD 2564 

- มีความรRวมมือระหวRาง

เครือขRายห?องสมุดสีเขียว

และหนRวยงานท่ีเก่ียวข?อง 

- มีการเข?ารRวมสัมมนาเครือขRาย

ห?องสมุดสีเขียวและหนRวยงานท่ี

เก่ียวข?องอยRางน?อย 1 คร้ัง 

 

4.2 จัดกิจกรรมห?องสมุดสีเขียวด?านการ

อนุรักษ,พลังงานและส่ิงแวดล?อมใน

โครงการบริการวิชาการประจำปD 

- ผู?เข?ารRวมกิจกรรมมี

ความรู?และตระหนักด?าน

การอนุรักษ,พลังงานและ

ส่ิงแวดล?อม ร?อยละ 80 

- ผู?เข?ารRวมกิจกรรมมีความรู?และ

ตระหนักด?านการอนุรักษ,พลังงาน

และส่ิงแวดล?อม ร?อยละ 80 

 

ดBานอ่ืนๆ 1. รRวมใจประหยัด

พลังงาน 

1.1มีการจัดทำป|ายรณรงค,การประหยัด

พลังงานไฟฟ|าทุกพ้ืนท่ีในอาคาร 

1.2ป~ดระบบไฟฟ|าแสงสวRางท่ีไมRจำเปPน 

1.3เป~ดใช?งานเคร่ืองปรับอากาศระหวRาง

เวลา 09.30 - 16.00 น.  

1.4สำรวจและบำรุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศให?อยูRในสภาพใช?งาน

ได?อยRางมีประสิทธิภาพ 

1.5การใช?พลังงานแสงอาทิตย,เปPน

พลังงานไฟฟ|า (Solar Cell) 

- มีการใช?พลังงานและ

ทรัพยากรอยRางมี 

ประสิทธิภาพ 

- ซRอมบำรุงและทำความ

สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

อยRางน?อย 1 คร้ัง/ปD 

 

- สามารถประหยัดไฟฟ|าได? 

  ร?อยละ 2ตRอปD 

- มีพลังงานไฟฟ|า (Solar cell) ใช?

ภายในสำนักวิทยบริการฯ สามารถ

ลดการใช?ไฟฟ|าได?เฉล่ียเดือนละ 900 

Kwh 

 

2. การใช?น้ำอยRางมี

ประสิทธิภาพ 

2.1กำหนดมาตรการลดปริมาณการใช?

น้ำ  

2.2จัดทำป|ายประชาสัมพันธ,การใช?น้ำ

อยRางประหยัดติดบริเวณห?องน้ำภายใน

สำนักวิทยบริการฯ 

- มีการใช?น้ำอยRางประหยัด 

 

- ปริมาณการใช?น้ำลดลงร?อยละ 20 

- ป|าย สต๊ิกเกอร, ประชาสัมพันธ,

กระตุ?นให?บุคลากร และผู?ใช?บริการ

ตระหนักถึงการประหยัดน้ำ จำนวน 

1 ป|าย 

สำนักไมRมี

มิเตอร,น้ำแยก 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป7าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

ดBานอ่ืนๆ(ตEอ) 3. การจัดการของเสีย

และมลพิษ 

3.1 การจัดการขยะภายในอาคาร การ

จัดกิจกรรมรณรงค,และขอความรRวมมือ

บุคลากร ไมRนำบรรจุภัณฑ,ท่ีเปPน

พลาสติกเข?ามาใช?ภายในอาคาร เปPนต?น 

3.2 กำหนดให?เปPนพ้ืนท่ีสำหรับบุคลากร

ล?างภาชนะใสRอาหาร เพ่ือไมRให?มีน้ำเนRา

เสียและทRอน้ำอุดตัน  

3.3. เลือกใช?น้ำยาทำความสะอาดท่ีเปPน

มิตรกับส่ิงแวดล?อม 

- ลดปริมาณขยะ 

- มีถังดักไขมันลดปริมาณ

ของเสียท่ีเจือปนในระบบ

บำบัดน้ำเสียจากทRอน้ำท้ิง

ของอาคาร 

- ปริมาณขยะลดลง ร?อยละ 3  

- มีการรวบรวมและบันทึกข?อมูล

ปริมาณขยะเปPนประจำท้ังในสRวน

กำจัด สRงจำหนRาย และนำกลับมาใช?

ใหมR เดือนละ 1 คร้ัง 

- ข?อกำหนดและเง่ือนไขการวRาจ?าง 

(Term of Reference: TOR) กับ

บริษัทรักษาความสะอาดในระดับ

มหาวิทยาลัย 

- มีถังดักไขมันลดปริมาณของเสียท่ี

เจือปนในระบบบำบัดน้ำเสียจากทRอ

น้ำท้ิงของอาคาร 

 

4. กิจกรรมชดเชย

คาร,บอน 

กิจกรรมชดเชยคาร,บอน (ระดับองค,กร) 

เชRน การจัดซ้ือวัสดุสำนักงานท่ีมีฉลาก

เขียว หรือวัสดุสำนักงานท่ีมีสัญลักษณ,

คาร,บอนฟุตพร้ินท, เปPนต?น 

- มีสินค?าท่ีเปPนมิตรกับ

ส่ิงแวดล?อม 

 

- มีสินค?าท่ีเปPนมิตรกับส่ิงแวดล?อม 

ไมRน?อยกวRา ร?อยละ 20 

- ปริมาณการปลRอยกTาซเรือนกระจก

ลดลง ร?อยละ 5  

 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพ

สำนักวิทยบริการฯ ด?วย 

7ส. 

- จัดกิจกรรมประกวด 7ส. ระหวRางสRวน

งาน ภายในสำนักวิทยบริการฯ 

- การระบุข?อกำหนดและเง่ือนไขการ

วRาจ?าง (Term of Reference: TOR) 

กับบริษัทรักษาความสะอาดในระดับ

มหาวิทยาลัย 

- ทุกสRวนงานดำเนิน

กิจกรรม 7ส.  

- กำหนดผู?รับผิดชอบใน

การดูแลกำกับพนักงานทำ

ความสะอาด 

- กิจกรรมประกวด 7ส. 1 คร้ัง 

- คะแนนผRานเกณฑ, 7ส. ในทุกงาน 

- พนักงานทำความสะอาดมีการ

ดำเนินการตามข?อกำหนดและ

เง่ือนไขการวRาจ?าง 

 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป7าหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ หมายเหตุ 

ดBานอ่ืนๆ(ตEอ) 6. สRงเสริมสุขภาพให?กับ

บุคลากรและผู?ใช?บริการ  

- การจัดการส่ิงเจือปนในอากาศ เชRน 

ฝุ�นละออง ควันพิษ กล่ิน มูลนกพิราบ

ฯลฯ 

- สร?างระบบการถRายเทอากาศท่ีดี 

- มาตรการการป|องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนRา (COVID 19) ตรวจคัด

กรองบุคคลากรและผู?เข?าใช?บริการ 

- จัดพ้ืนท่ีบริการโดยเว?นระยะหRาง

ทางสังคม ภายในพ้ืนท่ีสำนักวิทย

บริการฯ 

- ประชาสัมพันธ,ให?ความรู?ในการ

ป|องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

- มีการจัดการส่ิงเจือปนใน

อากาศ  

- มีระบบการถRายเทอากาศ

ท่ีดี 

- มีการตรวจคัดกรองและ

เฝ|าระวังโรคโควิด 19 เพ่ือ

ป|องกันโรคติดเช้ือไวรัสโค

โรนRา (COVID- 

19) ให?กับบุคลากรและ

ผู?ใช?บริการ 

- สภาพแวดล?อมภายในอาคารท่ีดี ไมR

มีกล่ินท่ีไมRพึงประสงค, 

- ความพึงพอใจของผู?ใช?บริการ

ห?องสมุด ไมRต่ำกวRา 3.51 จากระดับ

คะแนน 5 คะแนน 

- บุคลากรและผู?เข?าใช?บริการทุกคน

ได?รับการตรวจคัดกรองโรค และมี

วัสดุอุปกรณ,ในการป|องกันโรคติดเช้ือ 

-มีเคร่ืองวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล,ล?าง

มือให?บริการ 

-พ้ืนท่ีบริการเว?นระยะหRางทางสังคม 

 

7. การเตรียมความ

พร?อมและตอบสนอง

ภาวะฉุกเฉิน 

-การดูแลอุปกรณ,ไฟฟ|าให?มีสภาพ

พร?อมใช?งานอยRางปลอดภัย 

-การตรวจสอบอุปกรณ,ดับเพลิง

ประจำสำนักวิทยบริการฯ ให?พร?อม

ใช?งาน พร?อมจัดทำคำอธิบาย

วิธีการใช?งาน 

-อุปกรณ,ไฟฟ|ามีสภาพ

พร?อมใช?งานอยRางปลอดภัย 

-อุปกรณ,ดับเพลิงประจำ

สำนักวิทยบริการฯ ทุกจุด

อยูRในสภาพพร?อมใช?งาน

ประกอบคำอธิบาย 

-ไมRมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉินจากระบบ

ไฟฟ|า/อัคคีภัย 

-อุปกรณ,ไฟฟ|ามีสภาพพร?อมใช?งาน

อยRางปลอดภัย 

-อุปกรณ,ดับเพลิงประจำ 

สำนักวิทยบริการฯ ทุกจุดอยูRในสภาพ

พร?อมใช?งาน 

 

 


